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Binnenkort wordt u opgenomen voor het verwijderen van uw keelamandelen 
(tonsillectomie).
 
In deze folder leest u over de operatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. 
De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw arts. 
Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO als u vragen 
heeft. Lees deze folder goed door.

WAT ZIJN KEELAMANDELEN?
De keelamandelen zijn te zien als bulten links- en rechtsachter in de keel.  
De keelamandelen helpen bij het bestrijden van infecties. 

WAAROM WORDEN KEELAMANDELEN VERWIJDERD?
Als keelamandelen vaak ontstoken zijn, kunt u klachten krijgen. U wordt 
bijvoorbeeld moe en lusteloos. Of u gaat snurken, u heeft geen honger of een 
slechte adem. De keelamandelen worden dan weggehaald met een operatie. 
Het weghalen van de amandelen heeft geen gevolgen voor het bestrijden van 
infecties. 

HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE OPERATIE?
Medicijngebruik en bloedverdunners
Gebruikt u medicijnen? Dan is het misschien nodig deze tijdelijk aan te passen 
voor de operatie. 
• Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan 

ons doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te 
stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan uitleggen wat u moet doen met 
uw bloedverdunners.

• Gebruikt u andere medicijnen waarover u twijfelt? Overleg dan voor de ope-
ratie met de arts of de assistent van de polikliniek of u deze medicijnen kunt 
blijven slikken.

Zwangerschap
• Bent u (misschien) zwanger? Overleg dan met uw arts of de operatie door 

kan gaan.

OPNAMEDUUR
U wordt voor deze operatie een tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis.
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DE OPNAME 
• U wordt opgenomen op de dag van de operatie. U komt nuchter naar het 

ziekenhuis. Dat betekent dat u vanaf 24.00 uur ’s nachts niet meer mag 
eten, drinken of roken. Het kan zijn dat u op advies van uw arts bent gestopt 
met het nemen van bloedverdunners. 

• Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige.

Voor de operatie
Voor de operatie worden de volgende voorbereidingen getroffen:
• Een verpleegkundige neemt met u een vragenlijst door. 
• Meestal krijgt u ongeveer drie kwartier voor de operatie een tabletje om 

wat rustig te worden. 
• U krijgt operatiekleding aan.
• U mag geen bril, contactlenzen, hoortoestel of sieraden dragen als u onder 

volledige narcose (verdoving) wordt geopereerd.
• U krijgt in beide neusgaten enkele neusdruppels om de slijmvliezen te laten 

slinken.
• U krijgt een infuus voor extra vocht.
• Het is mogelijk dat u een antibioticum krijgt (amoxicilline).  

Dit een capsule (pil).
U kunt met de verpleegkundige overleggen hoe laat uw partner of naaste het 
ziekenhuis kan bellen voor informatie, nadat u geopereerd bent.

De operatie
De operatie duurt een tot anderhalf uur. 

Na de operatie
• Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. De verpleegkundige 

controleert uw bloeddruk en hartritme. 
• Als de narcose is uitgewerkt, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. 

Als u wakker wordt, heeft u veel last van keelpijn. Deze pijn kan tien dagen 
aanhouden.

• U kunt misselijk zijn en het gevoel hebben dat u moet overgeven.
• Na de operatie heeft u een infuus in de arm. Als alles goed gaat, wordt deze 

er ’s avonds uitgehaald. 
• U krijgt ijswater te drinken. Slikken verzacht de wond in uw keel. De pijn 

wordt dan minder en u heeft minder kans op een nabloeding.
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• Mocht u in het ziekenhuis blijven slapen, dan wordt u ’s nachts regelmatig 
wakker gemaakt om wat te drinken. Slaapt u thuis, dan moet u tot 23.00 uur 
’s avonds ieder half uur wat drinken. In de nacht moet u in ieder geval twee 
keer wat drinken, bijvoorbeeld om 02.00 uur ’s nachts en 5.00 uur  
’s ochtends. 

• Mocht u de eerste nacht thuis slapen dan is het belangrijk dat er iemand bij 
u is voor het geval u een nabloeding krijgt. 

• Na de operatie start u met pijnstilling. U krijgt hierover uitleg van de ver-
pleegkundige op de afdeling. Verder krijgt u een ijskraag die u mag dragen 
tijdens de opname.

• Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis mag u niet roken. Roken prikkelt de 
keelwand.

• U mag ook geen slaaptablet innemen.
• U krijgt op de verpleegafdeling bezoek van de KNO-arts. Het kan ook zijn dat 

u naar de polikliniek gaat voor een bezoek aan de KNO-arts.

WANNEER MAG U NAAR HUIS?
Voor deze operatie wordt u een tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. 
U krijgt een recept voor pijnstillers mee naar huis. 

BELAFSPRAAK VOOR CONTROLE
De polikliniek assistente belt u na ongeveer 6 weken om  te vragen hoe het 
gaat. U hoeft daarvoor niet naar de polikliniek te komen. 

VERVOER NAAR HUIS
Het is prettig als een naaste, bijvoorbeeld uw partner u ophaalt. Hij of zij kan 
een rolstoel meenemen bij de ingang van het ziekenhuis.

LEEFREGELS VOOR THUIS
• Zorg ervoor dat er thuis ijsklontjes in de vriezer klaarliggen. U kunt ook cold-

packs gebruiken, als u dit prettig vindt. Deze zijn te koop bij de apotheek. 
• De tweede dag na de operatie mag u een lauwwarme douche nemen.  

U kunt beter geen warme douche nemen omdat dit de kans op een nabloe-
ding vergroot. Na een week kunt u weer met warm water douchen. 

• Pas op met bukken. Bukken geeft veel druk op de keel.
• Gebruik de pijnstillers volgens recept en zoals de verpleegkundige heeft 

verteld. 
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• Slaapt u de eerste nacht thuis? Zorg er dan voor dat u in de nacht ieder 
geval twee keer wat drinkt, bijvoorbeeld om 02.00 uur ’s nachts en 5.00 uur 
’s ochtends. Hiervoor kunt u de wekker zetten. 

• Leg een telefoonnummer van het ziekenhuis bij de telefoon voor het geval u 
een nabloeding krijgt. Zorg ook dat er iemand in de buurt is. 

• De eerste een tot twee weken kunt u beter nog niet gaan werken, sporten 
of zwemmen.

• We raden u af te roken. Dit kan de keel prikkelen.
• U kunt de keel beter niet schrapen.
• U mag gewoon uw tanden poetsen zoals u gewend bent.

WAAR KUNT U LAST VAN HEBBEN NA DE OPERATIE?
• De keelpijn kan tot tien dagen na de operatie aanhouden.
• U kunt tot veertien dagen na de operatie last hebben van heftige oorpijn.
• Uw poep kan een zwarte kleur hebben. U hoeft zich hierover geen zorgen te 

maken. Dit is oud bloed van de operatie. 
• Op de plaats van de amandelen vormt zich een grijs-witte korst. Deze ver-

dwijnt meestal na een week. 
• U kunt last hebben van een metaalachtige smaak in de mond en een onaan-

gename geur. Dit gaat vanzelf over als de wondjes in de keel genezen. 

ETEN EN DRINKEN NA DE OPERATIE
Na de operatie mag u nog niet alles eten. Houd het volgende schema aan:
• De dag van de operatie: koud water (met ijsklontjes) en ijsjes. Vanaf 18.00 

uur ’s avonds mag u vla, toetjes of fruitmoes. 
• De dag na de operatie: net als op de operatiedag koud water (met ijsklont-

jes), ijsjes, vla, toetjes of fruitmoes. Daarnaast mag u ook witbrood zonder 
korstjes met zacht beleg. Warm eten moet u laten afkoelen tot lauw.  
Koffie en thee moet u ook laten afkoelen. 

• Twee tot zeven dagen na de operatie: uitbreiden tot ‘gewoon eten’.  
Te beginnen met witbrood zonder korsten en koud eten. 

• In deze week voorzichtig zijn met ‘scherp’ voedsel, zoals: vers fruit, beschuit 
of snoep. 
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WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:
• U heeft een nabloeding. Er komt bijvoorbeeld bloed uit uw mond of neus. 

Blijf niet alleen, vraag uw partner of een andere naaste bij u kan blijven. 
Raak niet in paniek bij een nabloeding. Doe een ijskraag om en probeer wat 
koud water te drinken. 

• U heeft koorts boven de 38,5°C of langer dan 24 uur koorts boven de 38°C.
• De pijn wordt steeds erger.

U KUNT CONTACT OPNEMEN MET:

DE POLIKLINIEK KNO
 0344-674058 

van 08.30-12.00 uur ’s ochtends en van 13.00-16.30 uur ’s middags.
Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie van het ziekenhuis

ZIEKENHUIS RIVIERENLAND
 0344-674911

De receptie kan u eventueel doorverbinden met de Spoedeisende Hulp.
Neem geen contact op met de huisartsenpost. 

ANDERE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

AFDELING DAGBEHANDELING 
 0344-674598

van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur ’s ochtends 
en tot 20.00 uur ’s avonds.

AFDELING M4 
 0344-674649

wij zijn de hele week 24 uur per dag bereikbaar.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.  
De medewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie.
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AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

KEEL- NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 0344-674058

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur ’s ochtends 
en van 13.00-16.30 uur ’s middags. 

AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl


